การหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือน ค่าจ้างตามโครงสร้าง
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ และกฎหมายใหม่
ที่เกี่ยวกับุคคลธรรมดา

Update กฎหมายใหม่โครงสร้างอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ใช้สาหรับปี 2559 (ตาม
ร่ างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44 ) พ.ศ.2560 ใช้บงั คับสาหรับเงิน
ได้พึงประเมินตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560

1. การหักค่าใช้ จ่าย สาหรับเงินได้ พงึ ประเมินตามมาตรา 40 (1) (เงินเดือน ค่าจ้ าง) และมาตรา 40 (2) (ค่า
นายหน้ า ค่าที่ปรึกษา เงินได้ จากหน้ าที่ตาแหน่งงาน การรับทางานให้ ) หักเป็ นการเหมาได้ ร้ อยละ 50 แต่ไม่เกิน
100,000 บาท (จากเดิน ร้ อยละ 40 แต่ไม่เกิน 60,000 บาท)
2. การหักค่าใช้ จ่าย สาหรับเงินได้ พงึ ประเมินตามมาตรา 40 (3) ที่เป็ น ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์ หรื อ
สิทธิอย่างอื่น หักเป็ นการเหมาได้ ตามที่กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา (แต่เดิมหักได้ เฉพาะค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ร้ แยละ
40 แต่ไม่เกิน 60,000 บาท)
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Update กฎหมายใหม่โครงสร้างอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ใช้สาหรับปี 2559 (ตามร่ าง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44 ) พ.ศ.2560 ใช้บงั คับสาหรับเงินได้พึงประเมิน
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560
3. การหักค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาท (จากเดิม 30,000 บาท)
4. การหักค่าลดหย่อนคูส่ มรส 60,000 บาท (จากเดิม 30,000 บาท)
5. การหักค่าลดหย่อนบุตร
- บุตรคนละ 30,000 บาท (เดิม 15,000 บาท)
(1) บุตรชอบด้ วยกฎหมาย บุตรขอบด้ วยกฎหมายของสามีภริยาของผู้มีเงินได้
(2) บุตรบุญธรรมของผู้มีเงินได้
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Update กฎหมายใหม่โครงสร้างอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ใช้สาหรับปี 2559 (ตามร่ าง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44 ) พ.ศ.2560 ใช้บงั คับสาหรับเงินได้พึงประเมิน
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560
ในกรณีผ้ มู ีเงินได้ มีบตุ รทังตาม
้
(1) และ (2) การหักลดหย่อนสาหรับบุตรให้ นาบุตรตาม (1) ทังหมด
้
มาหักก่อน แล้ วจึงนาบุตรตาม (2) มาหัก เว้ นแต่ในกรณีผ้ มู ีเงินได้ มีบตุ รตาม (1) ที่มีชีวิตอยูร่ วมเป็ นจานวน
ตังแต่
้ สามคนขึ ้นไป จะนาบุตรตาม (2) มาหักไม่ได้ แต่ถ้าบุตรตาม (1) มีจานวนไม่ถงึ 3 คนให้ นาบุตรตาม (2)
มาหักได้ โดยเมื่อรวมกับบุตรตาม (1) แล้ วต้ องไม่เกิน 3 คน
- การนับจานวนบุตรให้ นบั เฉพาะบุตรที่มีชีวิตอยูต่ ามลาดับอายุสงู สุดของบุตร โดยให้ นบั รวมทังบุ
้ ตร
ที่ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ได้ รับการหักลดหย่อนด้ วย
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Update กฎหมายใหม่โครงสร้างอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ใช้สาหรับปี 2559 (ตามร่ าง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44 ) พ.ศ.2560 ใช้บงั คับสาหรับเงินได้พึงประเมิน
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560
- การหักลดหย่อนสาหรับบุตร ให้ หกั ได้ เฉพาะบุตรซึง่ มีอายุไม่เกินยี่สิบห้ าปี และยังศึกษาอยูใ่ นหมา
วิทยาลัยหรื อชันอุ
้ ดมศึกษา หรื อซึง่ เป็ นผู้เยาว์ หรื อศาลสัง่ ให้ เป็ นคนไร้ ความสามารถหรื อเสมือนไร้
ความสามารถอันอยูใ่ นความอุปการะเลี ้ยงดู แต่มิให้ หกั ลดหย่อนสาหรับบุตรดังกล่าวที่มเี งินได้ พงึ ประเมินในปี
ภาษี ลว่ งมาแล้ วตังแต่
้ 30,000 บาทขึ ้นไป โดยเงินได้ พงึ ประเมินนันไม่
้ เข้ าลักษณะตามมาตรา 42
- การหักลดหย่อนสาหรับบุตรดังกล่าวให้ หกั ได้ ตลอดปี ภาษี ไม่วา่ กรณีที่จะหักได้ นนจะมี
ั ้ อยูต่ ลอดปี
ภาษี หรื อไม่ และในกรณีบตุ รบุญธรรมนันให้
้ หกั ลดหย่อนในฐานะบุตรบุญธรรมได้ แต่ฐานะเดียว
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Update กฎหมายใหม่โครงสร้างอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ใช้สาหรับปี 2559 (ตามร่ าง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44 ) พ.ศ.2560 ใช้บงั คับสาหรับเงินได้พึงประเมิน
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560
6. ยกเลิกการหักลดหย่อนเพื่อการศึกษาบุตร (เดิมหักได้ 2,000 บาท)
7. การคานวณเงินได้ สทุ ธิเพื่อเสียภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดา (เงินได้ พงึ ประเมิน – ค่าใช้ จ่าย – ค่าลดหย่อน)
เมื่อคานวณเงินได้ สทู ธิได้ เท่าใดแล้ วให้ คณ
ู ด้ วยอัตราภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดา ได้ จานวนภาษี เท่าใดเป็ นภาษี ที่
คานวณได้ ตามวิธีที่ 1 (มาตรา 48 (1))
แต่ถ้ามีเงินได้ พงึ ประเมินตามมาตรา 40(2)-(8) มีจานวนตังแต่
้ 120,000 บาท (เดิม 60,000 บาท) จะต้ อง
คานวณตามวิธีที่ 2 (มาตรา 48(2)) โดยนาเงินได้ ดงั กล่าวคูณด้ วยอัตราร้ อยละ 0.5 ได้ จานวนภาษี เท่าใดให้
เปรี ยบเทียบตามวิธีที่ 1
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Update กฎหมายใหม่โครงสร้างอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ใช้สาหรับปี 2559 (ตามร่ าง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44 ) พ.ศ.2560 ใช้บงั คับสาหรับเงินได้พึงประเมิน
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560
8. จานวนเงินได้ ที่เป็ นเกณฑ์ขนต
ั ้ ่าที่จะต้ องยื่นแบบแสดงรายการภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดา (ภ.ง.ด.90
ภ.ง.ด.91)
(1) คนโสดมีเงินได้ พงึ ประเมินในปี ภาษี ที่ลว่ งมาแล้ วเฉพาะมาตรา 40(1) ประเภทเดียวเกิน
120,000 บาท
(2) มีสามีหรื อภริยาและมีเงินได้ พงึ ประเมินในปี ภาษี ที่ลว่ งมาแล้ วเฉพาะตามมาตรา 40 (1) ประเภท
เดียวเกิน 220,000 บาท
(3) คนโสดมีเงินได้ พงึ ประเมินในปี ภาษี ที่ลว่ งมาแล้ วเกิน 60,000 บาท (อาจมีเงินได้ ตามมาตรา 40(1)
และเงินได้ ประเภทอื่น หรื อไม่มีเงินได้ ตามมาตรา 40(1) แต่มีเงินได้ ประเภทอื่น)

(4) มีสามีหรื อภริ ยาและมีเงินได้ พงึ ประเมินในปี ภาษีที่ลว่ งมาแล้ วเกิน 120,000 บาท

7

Update กฎหมายใหม่โครงสร้างอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ใช้สาหรับปี 2559 (ตามร่ าง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44 ) พ.ศ.2560 ใช้บงั คับสาหรับเงินได้พึงประเมิน
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560
9. อัตราภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดา (แบ่งเป็ น 7 ขัน้ เดิมมี 5 ขัน)
้
เงินได้ สทุ ธิ
0 - 300,000
ร้ อยละ 5 (ยกเว้ นส่วนที่ไม่เกิน 150,000 ตาม พ.ร.ฎ.470))
300,001 - 500,000
ร้ อยละ 10
500,001 - 750,000
ร้ อยละ 15
7500,001 - 1,000,000 ร้ อยละ 20
1,000,001 - 2,000,000 ร้ อยละ 25
2,000,000 - 5,000,000 ร้ อยละ 30
เกิน 5,000,000 ร้ อยละ 35
8

วิธีการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณี จ่ายเงินได้ตามมาตรา 40(1)/ เงินเดือน
ค่าจ้าง สวัสดิการ
การหักภาษี ณ ที่จ่าย ในระหว่างที่ลกู จ้ างทางาน
(1) เงินได้ ตามมาตรา 40(1)xคราวที่จ่ายเสมือนทังปี
้
xxxxx
(2) หักค่าใช้ จ่ายเหมาร้ อยละ 50 ไม่เกิน 100,000 บาท xxxx
(3) หัก ค่าลดหย่อน (ตามเงื่อนไขกฎหมาย)
- ส่วนตัว 60,000 บาท
- คูส่ มรส 60,000 บาท
- บุตร 30,000 บาท
- ประกันชีวิต ไม่เกิน 100,000 บาท (ประกันแบบบานาญหักได้ มากขึ ้น)
9

วิธีการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณี จ่ายเงินได้ตามมาตรา 40(1)/ เงินเดือน
ค่าจ้าง
(ต่อ หักค่าลดหย่อน)
- ดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื ้อบ้ าน ไม่เกิน 100,000 บาท
- ประกันสังคม ตามจริง
- อุปการะบิดามารดา 30,000 บาทต่อบิดา/มารดา
- ประกันสุขภาพบิดามารดา ไม่เกิน 15.000 บาท
- อุปการะคนพิการ คนทุพพลภาพ 60,000 บาทต่อคน
- RMF/LTF (R ไม่เกิน 500,000 บาท L ไม่เกิน 500,000 บาท)
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วิธีการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณี จ่ายเงินได้ตามมาตรา 40(1)/ เงินเดือน
ค่าจ้าง สวัสดิการ
รวม ค่าลดหย่อน XXXX
(4) เหลือ เงินได้ สทุ ธิ
xxxxxx
(5) คานวณภาษี เงินได้ สทุ ธิxอัตราภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดา
(6) ภาษี ที่คานวณได้
xxxxx
(7) ภาษี หกั ณ ที่จ่าย ภาษี ที่คานวณได้ ตาม 6/คราวที่จ่าย
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การใช้สิทธิหกั ลดหย่อน ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย
1. พนักงานต้ องสารวจ ว่าตนเองมีคา่ ลดหย่อนอะไรบ้ าง
2. พนักงานแจ้ งนายจ้ าง โดยใช้ แบบ ล.ย. 01 เพื่อนายจ้ างเก็บไว้ เป็ นหลักฐาน
3. การใช้ สิทธิหกั ลดหย่อนต้ องมีหลักฐานตามที่กฎหมายกาหนด
4. ต้ องดูสิทธิตา่ งๆ และจานวนค่าลดหย่อนให้ ถกู ต้ อง
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ตัวอย่าง 1
• ปี ภาษี 2560 นาย ก. ได้รับเงินเดือน ๆ ละ 70,000 บาท
• นาย ก. ได้แจ้งสถานะการหักลดหย่อนไว้ดงั นี้
• ภรรยาไม่มีเงินได้
• บุตรกาลังศึกษา 2 คน
• ต้องจ่ายเบี้ยประกันชีวิตในเดือนกรกฎาคม 2560 จานวน 90,000 บาท และ
• ต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ฯ ที่จะต้องจ่ายทั้งปี จานวน 130,000 บาท

• ผูจ้ ่ายเงินได้ ต้องคานวณหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและนาส่ งแต่ละเดือน ดังนี้

ตัวอย่าง 1
• ผูจ้ ่ายเงินได้ ต้องคานวณหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและนาส่ งแต่ละเดือน ดังนี้
วิธีคำนวณ
• เงินเดือนเสมือนหนึ่งว่าได้จ่ายทั้งปี = 70,000 x 12 =
840,000 บาท
• หัก ค่าใช้จ่าย (50 % ไม่เกิน 100,000 บาท)
=
100,000 บาท
• คงเหลือเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย
=
740,000 บาท

ตัวอย่าง 1
วิธีคำนวณ (ต่ อ) คงเหลือเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย
• หัก ค่าลดหย่อนส่ วนตัว
60,000
• ค่าลดหย่อนคู่สมรส
60,000
• ค่าลดหย่อนบุตร 2 คน
60,000
• ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต
90,000
• ค่าลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ฯ
100,000
• คงเหลือเงินได้สุทธิ

= 740,000 บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

= 370,000 บาท
= 370,000 บาท

ตัวอย่าง 1
วิธีคำนวณ (ต่ อ) คงเหลือเงินได้สุทธิ
• ภาษีเงินได้ท้ งั ปี ((300,000 - 150,000) X 5%) + (70,000 X10%)
• ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายแต่ละเดือน 14,500 ÷ 12
• เหลือเศษ
ให้รวมกับเงินภาษีที่จะต้องหักไว้ครั้งสุ ดท้ายในเดือนธันวาคม
1,208.33 + (0.003 x 12)

= 370,000 บาท
= 14,500 บาท
= 1,208.33 บาท
=
0.003 บาท
=

1,208.37 บาท

ตัวอย่าง 1
สรุป
• ผูจ้ ่ายเงินได้จะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายของ นาย ก. ในกรณี น้ ี ดังนี้
• เดือนมกราคม ถึง พฤศจิกายน เดือนละ
=
1,208.33 บาท
• เดือนธันวาคม
=
1,208.37 บาท

ตัวอย่าง 2 เงินเดือนขึ้นระหว่างปี ภาษี
• จากตัวอย่างที่ 1 ถ้านาย ก. ได้รับเงินเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 เป็ นเดือนละ 100,000 บาท
• ผูจ้ ่ายเงินได้ ต้องคานวณหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ดังนี้
วิธีคำนวณ
• เงินเดือนเสมือนหนึ่งว่าได้จ่ายทั้งปี = 100,000 x 12 = 1,200,000 บาท
• หัก ค่าใช้จ่าย (50 % ไม่เกิน 100,000 บาท)
= 100,000 บาท
• คงเหลือเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย
= 1,100,000 บาท

ตัวอย่าง 2 เงินเดือนขึ้นระหว่างปี ภาษี
วิธีคำนวณ (ต่ อ) คงเหลือเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย
• หัก ค่าลดหย่อนส่ วนตัว
60,000
• ค่าลดหย่อนคู่สมรส
60,000
• ค่าลดหย่อนบุตร 2 คน
60,000
• ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต
90,000
• ค่าลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ฯ
100,000
• คงเหลือเงินได้สุทธิ

= 1,100,000 บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

= 370,000 บาท
= 730,000 บาท

ตัวอย่าง 2 เงินเดือนขึ้นระหว่างปี ภาษี
วิธีคำนวณ (ต่ อ) คงเหลือเงินได้สุทธิ
= 730,000 บาท
• ภาษีเงินได้ท้ งั ปี ((300,000 - 150,000) X 5%) + (200,000 X10%) + (230,000 X15%)
= 62,000 บาท
• ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายตั้งแต่เดือน ต.ค. – พ.ย. 62,000 ÷ 12 = 5,166.66 บาท

ตัวอย่าง 2 เงินเดือนขึ้นระหว่างปี ภาษี
วิธีคำนวณ (ต่ อ)
สาหรับในเดือนธันวาคม ให้ปรับปรุ งการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ดังนี้ :
• ภาษีที่ตอ้ งเสี ยทั้งปี จากเงินได้ที่ได้รับจริ ง [(70,000 X 9) + (100,000 X 3)] – 100,000 – 370,000
= 460,000  ((300,000 - 150,000) X 5%) + (160,000 X10%) = 23,500 บาท
• ภาษีเงินได้ที่ตอ้ งหัก ณ ที่จ่าย และนาส่ งไว้แล้ว (ม.ค.-พ.ย.) (1,208.33 X 9) + (5,166.66 X 2)
= 21,208.29 บาท
• เป็ นภาษีที่ตอ้ งหัก ณ ที่จ่าย ในเดือนธันวาคม = 23,500 - 21,208.29 = 2,291.71 บาท

ตัวอย่าง 2 เงินเดือนขึ้นระหว่างปี ภาษี
สรุป
• ผูจ้ ่ายเงินได้จะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายของ นาย ก. ในกรณี น้ ี ดังนี้
• เดือน ม.ค. – ก.ย. เดือนละ
=
1,208.33 บาท
• เดือน ต.ค. – พ.ย. เดือนละ
=
5,166.66 บาท
• เดือนธันวาคม
=
2,291.71 บาท

ตัวอย่าง 3 จ่ายโบนัสเพิม่
• จากตัวอย่างที่ 1
• ถ้าในเดือนมีนาคม 2560 นาย ก. ได้รับเงินโบนัสจานวนหนึ่งเป็ นเงิน 200,000 บาท
• ผูจ้ ่ายเงินได้ ต้องคานวณหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ดังนี้
วิธีคำนวณ
• เงินเดือนเสมือนหนึ่งว่าได้จ่ายทั้งปี
= 70,000 x 12 =
840,000 บาท
• บวก เงินโบนัส = 200,000 X 1
=
200,000 บาท
• รวมเงินได้พึงประเมิน
= 1,040,000 บาท

ตัวอย่าง 3 จ่ายโบนัสเพิม่
วิธีคำนวณ (ต่ อ)
• หัก ค่าใช้จ่าย (50 % ไม่เกิน 100,000 บาท)
=
100,000 บาท
• คงเหลือเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย
=
940,000 บาท
• หักค่าลดหย่อน (60,000 + 60,000 + 60,000 + 90,000 + 100,000)
=
370,000 บาท
• คงเหลือเงินได้สุทธิ
=
570,000 บาท

ตัวอย่าง 3 จ่ายโบนัสเพิม่
• วิธีคำนวณ (ต่ อ)
• ภาษี เงินได้ ทงปี
ั ้ ของเงินเดือนรวมโบนัส ((300,000 - 150,000) X 5%) + (500,000 – 300,000) X10%) +
(70,000 X 15%))
=
38,000 บาท
• หัก ภาษี เงินได้ ทงปี
ั ้ เฉพาะเงินเดือน (ตามตัวอย่าง 1)
=
14,500 บาท
• คงเหลือภาษี เงินได้ ของโบนัส
=
23,500 บาท
• บวก ภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่ายเงินเดือนของเดือนมีนาคม (ตามตัวอย่าง 1) =
1,208.33 บาท
• รวม ภาษี ที่ต้องหัก ณ ที่จ่าย เดือนมีนาคม
=
24,708.33 บาท

ตัวอย่าง 3 จ่ายโบนัสเพิม่
• สรุป ผูจ้ ่ายเงินได้จะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายของ นาย ก. ในกรณี น้ ี ดังนี้
• เดือนมกราคม ถึง กุมภาพันธ์ เดือนละ
=
1,208.33 บาท
• เดือนมีนาคม
=
24,708.33 บาท
• เดือนเมษายน ถึง พฤศจิกายน เดือนละ
=
1,208.33 บาท
• เดือนธันวาคม
=
1,208.37 บาท

ตัวอย่าง 4 ค่าล่วงเวลา
• จากตัวอย่าง 1 นาย ก. ได้ รับเงินเดือนและได้ รับเงินค่าล่วงเวลาตามจานวนวันที่ทางาน
• เดือนมกราคมได้ รับค่าล่วงเวลา 13,000 บาท
• เดือนกุมภาพันธ์ได้ รับค่าล่วงเวลา 10,400 บาท
• ผู้จ่ายเงินได้ ต้องหักภาษี เงินได้ ณ ที่จ่ายดังนี ้

ตัวอย่าง 4 ค่าล่วงเวลา
วิธีคำนวณ มกรำคม
• เงินเดือนเสมือนหนึง่ ว่าได้ จ่ายทังปี
้ = 70,000 X 12
=
840,000 บาท
• บวก ค่าล่วงเวลาเดือนมกราคม
=
13,000 บาท
• รวมเงินได้ พงึ ประเมิน
=
853,000 บาท
• หัก ค่าใช้ จ่าย (50% ไม่เกิน 100,000 บาท)
=
100,000 บาท
• คงเหลือเงินได้ หลังหักค่าใช้ จ่าย
=
753,000 บาท
• หัก ค่าลดหย่อน (60,000 + 60,000 + 60,000 + 90,000 + 100,000)
=
370,000 บาท
• คงเหลือเงินได้ สทุ ธิ
=
383,000 บาท

ตัวอย่าง 4 ค่าล่วงเวลา
วิธีคำนวณ มกรำคม (ต่ อ)
• ภาษี เงินได้ ทงปี
ั ้ ของเงินเดือนรวมค่าล่วงเวลา ((300,000 - 150,000) X 5%) + (83,000 X 10%))
=
15,800 บาท
• หัก ภาษี เงินได้ ทงปี
ั ้ เฉพาะเงินเดือน (ตามตัวอย่าง 1)
=
14,500 บาท
• คงเหลือภาษี เงินได้ ของค่าล่วงเวลาเดือนมกราคม
=
1,300 บาท
• บวก ภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่ายเงินเดือนของเดือนมกราคม
=
1,208.33 บาท
• รวมภาษี ต้องหัก ณ ที่จ่าย เดือนมกราคม (1,300 + 1,208.33)
=
2,508.33 บาท

ตัวอย่าง 4 ค่าล่วงเวลา
วิธีคำนวณ กุมภำพันธ์
• เงินเดือนเสมือนหนึง่ ว่าได้ จ่ายทังปี
้
= 70,000 X 12
=
• บวก ค่าล่วงเวลาเดือนมกราคม
=
• บวก ค่าล่วงเวลาเดือนกุมภาพันธ์
=
• รวมเงินได้ พงึ ประเมิน
=
• หัก ค่าใช้ จ่าย (50% ไม่เกิน 100,000 บาท)
=
• คงเหลือเงินได้ หลังหักค่าใช้ จา่ ย
=
• หัก ค่าลดหย่อน (60,000 + 60,000 + 60,000 + 90,000 + 100,000)
=
• คงเหลือเงินได้ สทุ ธิ
=

840,000 บาท
13,000 บาท
10,400 บาท
863,400 บาท
100,000 บาท
763,400 บาท
370,000 บาท
393,400 บาท

ตัวอย่าง 4 ค่าล่วงเวลา
วิธีคำนวณ กุมภำพันธ์ (ต่ อ)
• ภาษีเงินได้ ทงปี
ั ้ ของเงินเดือนรวมค่าล่วงเวลา ((300,000 - 150,000) X 5%) + (93,400 X 10%))
=
16,840 บาท
• หัก ภาษีเงินได้ ทงปี
ั ้ เฉพาะเงินเดือน (ตามตัวอย่าง 1)
=
14,500 บาท
• ภาษีเงินได้ ของค่าล่วงเวลา
=
2,340 บาท
• หัก ภาษีเงินได้ ค่าล่วงเวลาเดือนมกราคม
=
1,300 บาท
• คงเหลือ ภาษีเงินได้ ค่าล่วงเวลาเดือนกุมภาพันธ์
=
1,040 บาท
• ภาษีเงินได้ หกั ณ ที่จ่ายเงินเดือนของเดือนกุมภาพันธ์
=
1,208.33 บาท
• รวมภาษีต้องหัก ณ ที่จ่ายเดือนกุมภาพันธ์ (1,040 + 1,208.33)
=
2,248.33 บาท

ตัวอย่าง 4 ค่าล่วงเวลา
วิธีคำนวณ กุมภำพันธ์ (ต่ อ)
สรุ ป
• ผู้จ่ายเงินได้ จะต้ องหักภาษี เงินได้ ณ ที่จ่ายของนาย ก. ในกรณีนี ้ ดังนี ้
• เดือนมกราคม
=
• เดือนกุมภาพันธ์
=
• เดือนมีนาคม ถึง พฤศจิกายน เดือนละ
=
• เดือนธันวาคม
=

2,508.33 บาท
2,248.33 บาท
1,208.33 บาท
1,208.37 บาท

ตัวอย่าง 5 เข้าทางานระหว่างปี
ปี ภาษี 2560 นาย ก. เป็ นโสด เริ่ มเข้าทางานในวันที่ 9 เม.ย. 2560 ได้รับเงินเดือน ๆ ละ 50,000
บาท
ผูจ้ ่ายเงินได้ ต้องคานวณหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและนาส่ งแต่ละเดือน ดังนี้
วิธีคำนวณ
• เงินเดือนเสมือนหนึง่ ว่าได้ จ่ายทังปี
้ = 50,000 x 9 =
450,000 บาท
• หัก ค่าใช้ จ่าย (50 % ไม่เกิน 100,000 บาท)
=
100,000 บาท
• คงเหลือเงินได้ หลังจากหักค่าใช้ จ่าย
=
350,000 บาท

ตัวอย่าง 5 ค่าล่วงเวลา
วิธีคำนวณ (ต่ อ) คงเหลือเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย
• หัก ค่าลดหย่อนส่ วนตัว
คงเหลือเงินได้สุทธิ

= 350,000 บาท
60,000 บาท
= 290,000 บาท

ตัวอย่าง 5 ค่าล่วงเวลา
วิธีคำนวณ (ต่ อ) คงเหลือเงินได้สุทธิ
• ภาษีเงินได้ท้ งั ปี ((290,000 - 150,000) X 5%)
• ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายแต่ละเดือน 7,000 ÷ 9
• เหลือเศษ (7,000) – (777.77x9)
ให้รวมกับเงินภาษีที่จะต้องหักไว้ครั้งสุ ดท้ายในเดือนธันวาคม
777.77 + 0.07
=

= 290,000
= 7,000
= 777.77
=
.07
777.84

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ตัวอย่าง 5 ค่าล่วงเวลา
สรุป
• ผูจ้ ่ายเงินได้จะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายของ นาย ก. ในกรณี น้ ี ดังนี้
• เดือนเมษายน ถึง พฤศจิกายน เดือนละ
=
777.77 บาท
• เดือนธันวาคม
=
777.84 บาท

การออกหนังสื อรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 ทวิ และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ
ภาษี เงินได้ (ฉบับที่ 62)ฯ
- ต้ องออกภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์
- ออกให้ พนักงาน 2 ฉบับ
- ภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษก็ได้ (ภาษาอื่นต้ องมีภาษาไทยกากับ)
- การลงลายมือชื่อ เปี ยก แห้ ง scan คอมพิวเตอร์
- กรณีไม่ออกหนังรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย นายจ้ างมีความผิดทางอาญาตามมาตรา 35
- วันที่จ่ายเงินกับวันที่ออกหนังสือรับรองไม่ตรงกัน
- นายจ้ างออกภาษีหกั ณ ที่จ่ายให้ แต่ไม่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
- ใครมีอานาจแก้ ไขหนังสือรับรองฯ
อ. ชุมพร เสนไสย

37

ความรับผิด กรณี นายจ้างหักภาษี ณ ที่จ่าย เงินเดือน ค่าจ้างไม่ถูกต้อง
- หักขาด
-หักเกิน
- หักแล้ วไม่นาส่ง หรื อนาส่งไม่ครบ
- ผลกระทบที่ฝ่ายบัญชี/ฝ่ ายบุคคลคานวณภาษี หกั ณ ที่จ่ายผิดพลาด
มาตรา 27 การนาส่งภาษี หกั ณ ที่จ่ายไม่ครบถ้ วนต้ องรับผิดเสียเงินเพิ่มในอัตราร้ อยละ 1.5 ต่อปี หรื อเศษ
ของปี

38

Update กฎหมายที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดา

อ. ชุมพร เสนไสย
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การคานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
การคานวณภาษีเงินได้ บคุ คลธรรมดาตามมาตรา 48 (1) แห่งประมวลรัษฎากร คานวณโดยหาจานวนเงินได้ สทุ ธิแล้ วนามา
คูณกับอัตราภาษีเงินได้ บคุ คลธรรมดา

เงินได้ สทุ ธิ = เงินได้ พงึ ประเมิน - ค่าใช้ จ่าย - ค่าลดหย่อน
การหักค่าใช้ จ่ายมี 2 วิธีคือ
- หักค่าใช้ จ่ายเป้นการเหมาตามที่กฎหมายกาหนด
- หักค่าใช้ จ่ายตามความจาเป็ นและสมควร (ค่าใช้ จ่ายจริ ง)
เงินได้ บางประเภทหักค่าใช้ จ่ายเหมาได้ อย่างเดียว (เงินได้ ประเภทที่ 1 2 และ 3 บางประเภทไม่ยอมให้ หกั ค่าใช้ จ่าย (เงินได้
ประเภทที่ 4) บางประเภทยอมให้ หกั ค่าใชจ่ายได้ ทงเหมาและตามความจ
ั้
าเป็ นและสมควร (ประเภทที่ 5-8)

พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 629) พ.ศ.2560 ใช้บงั คับสาหรับเงินได้พึงประเมิน
ประจาปี พ.ศ.2560 ซึ่งจะต้องยืน่ รายการในป พ.ศ.2561 เป็ นต้นไป
- เงินได้ พงึ ประเมินตำมมำตรำ ๔๐ (๗) แห่ งประมวลรั ษฎำกร ยอมให้ หักค่ ำใช้ จ่ำย เป็ นกำรเหมำ
ร้ อยละ ๖๐
- เงินได้ พงึ ประเมินตำมมำตรำ ๔๐ (8) แห่ งประมวลรั ษฎำกร ยอมให้ หักค่ ำใช้ จ่ำย เป็ นกำรเหมำ
ร้ อยละ ดังต่ อไปนี ้ (หน้ ำถัดไป)
เว้ นแต่ผ้ มู ีเงินได้ จะแสดงหลักฐานต่อเจ้ าพนักงานประเมินและพิสจู น์ได้ วา่ มีคา่ ใช้ จ่ายมากกว่านัน้ ก็ยอม
ให้ หกั ค่าใช้ จ่ายได้ ตามความจาเป็ นและสมควร ทังนี
้ ้ ให้ นามาตรา ๖๕ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และ
มาตรา ๖๕ ตรี แห่งประมวลรัษฎากร มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม แต่ถ้าตามหลักฐานที่นามาพิสจู น์นนั ้ ปรากฏ
ว่ามีรายจ่ายที่หกั ได้ ตามกฎหมายน้ อยกว่าอัตราค่าใช้ จ่ายที่กาหนดไว้ ข้างต้ น ก็ให้ ถือว่ามีคา่ ใช้ จ่าย เพียงเท่า
หลักฐานที่นามาพิสจู น์”

พรฎ. 629
อัตรำเดิม % อัตรำใหม่ %
(ปี 2560 เป็ นต้ นไป)

(1) การเก็บค่าต๋ งหรื อค่าเกมจากการพนัน การแข่งขันหรื อการเล่นต่างๆ
(2) การถ่าย ล้าง อัด หรื อขยายรู ป ภาพยนตร์ รวมทั้งการขายส่ วนประกอบ
(3) การทากิจการคานเรื อ อู่เรื อ หรื อซ่อมเรื อที่มิใช่ซ่อมเครื่ องจักร เครื่ องกล
(4) การทารองเท้า และเครื่ องหนังแท้หรื อหนังเทียม รวมทั้งการขาย
ส่ วนประกอบ
(5) การตัด เย็บ ถัก ปั กเสื้ อผ้าหรื อสิ่ งอื่น ๆ รวมทั้งการขายส่ วนประกอบ
(6) การทา ตกแต่ง หรื อซ่อมแซมเครื่ องเรื อน รวมทั้งการขายส่ วนประกอบ
(7) การทากิจการโรงแรมหรื อภัตตาคาร หรื อการปรุ งอาหาร หรื อเครื่ องดื่ม
จาหน่าย
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70
70
70

60
60
60
60

70
70
70

60
60
60

พรฎ. 629
อัตรำเดิม % อัตรำใหม่ %
(8) การดัด ตัด แต่งผม หรื อตกแต่งร่ างกาย
(9) การทาสบู่ แชมพู หรื อเครื่ องสาอาง
(10) การทาวรรณกรรม
(11) การค้าเครื่ องเงิน ทอง นาก เพชร พลอย หรื ออัญมณี อื่น ๆ รวมทั้ง
การขายส่ วนประกอบ
(12) การทากิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลเฉพาะที่
มีเตียงรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืน รวมทั้งการรักษาพยาบาลและการจาหน่ายยา
(13) การโม่หรื อย่อยหิ น
(14) การทาป่ าไม้ สวนยาง หรื อไม้ยนื ต้น
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พรฎ. 629
อัตรำเดิม % อัตรำใหม่ %

(15) การขนส่ งหรื อรับจ้างด้วยยานพาหนะ
(16) การทาบล็อก และตรา การรับพิมพ์ หรื อเย็บสมุด เอกสาร รวมทั้งการ
ขายส่ วนประกอบ
(17) การทาเหมืองแร่
(18) การทาเครื่ องดื่มตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต
(19) การทาเครื่ องกระเบื้อง เครื่ องเคลือบ เครื่ องซี เมนต์ หรื อดินเผา
(20) การทาหรื อจาหน่ายกระแสไฟฟ้า
(21) การทาน้ าแข็ง
(22) การทากาว แป้งเปี ยกหรื อสิ่ งที่มีลกั ษณะทานองเดียวกันและการทา
แป้งชนิดต่างๆ ที่มิใช่เครื่ องสาอาง
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พรฎ. 629
อัตรำเดิม % อัตรำใหม่ %
(23) การทาลูกโป่ ง เครื่ องแก้ว เครื่ องพลาสติก หรื อเครื่ องยางสาเร็ จรู ป
(24) การซักรี ด หรื อย้อมสี
(25) การขายของนอกจากที่ระบุไว้ในข้ออื่นซึ่ งผูข้ ายมิได้เป็ นผูผ้ ลิต
(26) รางวัลที่เจ้าของม้าได้จากการส่ งม้าเข้าแข่ง
(27) การรับสิ นไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากหรื อการได้กรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สิน
โดยเด็ดขาดจากการขายฝาก
(28) การรมยาง การทายางแผ่น หรื อยางอย่างอื่นที่มิใช่ยางสาเร็ จรู ป
(29) การฟอกหนัง
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พรฎ. 629
อัตรำเดิม % อัตรำใหม่ %
(30) การทาน้ าตาล หรื อน้ าเหลืองของน้ าตาล
(31) การจับสัตว์น้ า
(32) การทากิจการโรงเลื่อย
(33) การกลัน่ หรื อหี บน้ ามัน
(34) การให้เช่าซื้ อสังหาริ มทรัพย์ที่ไม่เข้าลักษณะตามมาตรา 40 (5)
แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2502
(35) การทากิจการโรงสี ขา้ ว
(36) การทาเกษตรกรรมประเภทไม้ลม้ ลุกและธัญชาติ
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พรฎ. 629
อัตรำเดิม % อัตรำใหม่ %
(37) การอบหรื อบ่มใบยาสู บ

85

60

(38) การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิ ด รวมทั้งการขายวัตถุพลอยได้

85

60

(39) การฆ่าสัตว์จาหน่าย รวมทั้งการขายวัตถุพลอยได้

85

60

(40) การทานาเกลือ

85

60

(41) การขายเรื อกาปั่ นหรื อเรื อที่มีระวางตั้งแต่หกตันขึ้นไป เรื อกลไฟหรื อ
เรื อยนต์มีระวางตั้งแต่หา้ ตันขึ้นไป หรื อแพ

85

60

(42) การขายที่ดินเงินผ่อนหรื อการให้เช่าซื้ อที่ดิน

61

60

พรฎ. 629
อัตรำเดิม % อัตรำใหม่ %
(43) การแสดงของนักแสดงละคร ภาพยนตร์ วิทยุหรื อโทรทัศน์ นักร้อง
นักดนตรี นักกีฬาอาชีพ หรื อนักแสดงเพื่อความบันเทิงใดๆ
(ก) สาหรับเงินได้ส่วนที่ไม่เกิน 300,000 บาท
(ข) สาหรับเงินได้ส่วนที่เกิน 300,000 บาท
การหักค่าใช้จ่ายตาม (ก) และ (ข) รวมกันต้องไม่เกิน 600,000 บาท”

60

60

40

40

พระราชกฤษฎีกา ฯ (ฉบับที่ 630) พ.ศ.2560 การโอนทรัพย์สินของบุคคลธรรมดาไปเป็ นบริ ษทั
หรื อห้างหุน้ ส่ วนนิติบุคคล สิ ทธิประโยชน์ทางภาษี
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี ้
“ขาย” หมายความว่า จาหน่าย จ่าย หรื อโอนสินค้ า โดยมีหรื อไม่มีประโยชน์หรื อค่าตอบแทน และให้
หมายความรวมถึงสัญญาให้ เช่าซื ้อสินค้ า สัญญาซื ้อขายผ่อนชาระที่กรรมสิทธิ์ในสินค้ ายังไม่โอน ไปยังผู้ซื ้อ
เมื่อมีการส่งมอบสินค้ าให้ แก่ผ้ ซู ื ้อแล้ ว และการส่งสินค้ าออกนอกราชอาณาจักร
“สินค้ า” หมายความว่า ทรัพย์สินที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่างที่อาจมีราคาและถือเอาได้ ที่มีไว้ เพื่อขาย
เท่านัน้ “บริการ” หมายความว่า การกระทาใด ๆ อันอาจหาประโยชน์อนั มีมลู ค่าซึง่ มิใช่เป็ นการขายสินค้ า

อ. ชุมพร เสนไสย
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พระราชกฤษฎีกา ฯ (ฉบับที่ 630) พ.ศ.2560 การโอนทรัพย์สินของบุคคลธรรมดาไปเป็ นบริ ษทั
หรื อห้างหุน้ ส่ วนนิติบุคคล สิ ทธิประโยชน์ทางภาษี
มาตรา ๔ ให้ ยกเว้ นภาษี เงินได้ ตามส่วน ๒ หมวด ๓ ภาษี มลู ค่าเพิ่ม ตามหมวด ๔ ภาษี ธุรกิจเฉพาะ
ตามหมวด ๕ และอากรแสตมป์ ตามหมวด ๖ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร ให้ แก่บคุ คลธรรมดา
สาหรับเงินได้ ที่ได้ รับจากการโอนทรัพย์สนิ การขายสินค้ า หรื อการกระทาตราสาร อันเนื่องมาจากการโอน
ทรัพย์สนิ ให้ แก่บริษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลที่ตงขึ
ั ้ ้นตามกฎหมายไทย โดยได้ รับ ค่าตอบแทนเป็ นหุ้นสามัญ
ของบริษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลนัน้ ทังนี
้ ้ เฉพาะการโอนทรัพย์สนิ และการจดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทหรื อ
ห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลที่ได้ กระทาตังแต่
้ วนั ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ และให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด
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พระราชกฤษฎีกา ฯ (ฉบับที่ 630) พ.ศ.2560 การโอนทรัพย์สินของบุคคล
ธรรมดาไปเป็ นบริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วนนิติบุคคล สิ ทธิประโยชน์ทางภาษี
มาตรา ๕ ให้ ยกเว้ นภาษี เงินได้ ตามส่วน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร ให้ แก่บริษัท
หรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลที่ตงขึ
ั ้ ้นตามกฎหมายไทยซึง่ มีทนุ ที่ชาระแล้ วในวันสุดท้ ายของ รอบระยะเวลาบัญชี
ไม่เกินห้ าล้ านบาทและมีรายได้ จากการขายสินค้ าและการให้ บริการในรอบระยะเวลาบัญชี ไม่เกินสามสิบล้ าน
บาท และได้ จดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นตังแต่
้ วนั ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ สาหรับเงินได้ เป็ นจานวนร้ อยละหนึง่ ร้ อยของรายจ่ายอันเกิดจากการจดทะเบียน จัดตังบริ
้ ษัทหรื อห้ าง
หุ้นส่วนนิติบคุ คล ค่าทาบัญชี และค่าสอบบัญชี เป็ นระยะเวลาห้ ารอบระยะเวลาบัญชี ต่อเนื่องกัน นับแต่
รอบระยะเวลาบัญชีที่ได้ จดทะเบียนจัดตังเป็
้ นบริษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คล ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด
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